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32כיוםישיהודהמטה\~~
יק־ $1ST$1$1קיST$

$2ND$1$2קיND$חבלאמנםזהפעילים.בים

שו־שבמרכזוגדול,דיארץ

כנת

$TS1$שוכנת$TS1$

$DN2$שוכנת$DN2$ביןמשתרעוהואשמשבית

בררום,גובריןלביתבצפוןלטרון

במחוזיקבים,32הזה,המספראבל

נשמעלירושלים,ממערבאחרצנוע

בי־במהלכוארוך,יוםבמשךמופרך.

קרתי

$TS1$ביקרתי$TS1$

$DN2$ביקרתי$DN2$ליהתברריישובים,בחמישה

יודעאיניהיקבים,מןגדולשחלק

ישנים,בלוליםפועליםכמה,בדיוק

חדשות.למטרותשהוסבו
הולךיין

מתרנגולות.טוביותרהרבהעכשיו

ביתרמזדקןרעש,פחותמשמיעהוא

תר־)גםהרוחמצבאתמשפרכבור,

נגולות

$TS1$תרנגולות$TS1$

$DN2$תרנגולות$DN2$מצבאתלפעמיםמשפרות

יוקר־הילהראשומעלונושאהרוח(

תית.

$TS1$.יוקרתית$TS1$

$DN2$.יוקרתית$DN2$כרבולת.נושאיםתרנגולים

15ה-בפעםמתקייםאלהבימים

יהודה.מטהיקבישלהייןפסטיבל

משתתפירשימתאתבידיאוחזאני

יקביםשמותבהומופיעיםהפסטיבל

זהעליהם.שמעתילאשמעולםרבים

הגדוליםכיומסקרן,מעודדדווקא

בייחודפחות,מענייניםוהמפורסמים

הייןבדרךטיולהיאהמטרהכאשר

ולו־להקדיםגםכראיהמקומית.

מר

$TS1$ולומר$TS1$

$DN2$ולומר$DN2$בטעימה,מצטייןאמנםשהכותב

פניםובהבעותהשפתייםבמצמוץ

מביןאינואבלהערכה,עלשמעירות

דווקאמתברר,ייננים,ביין.כלום

כלוםמביניםשלאאנשיםאוהבים

ויכוחים.פחותביין.

שפגשתיהיינניםעםשוחחתי

האזוראתהופךמהלהביןוניסיתי

ונוףעגולותגבעותבושישהזה,

מהסוגמוצלח,ייןלמחוזונעים,רך

באיטליהבצרפת,רקמצאנושבעבר

שזאתליאמרובקליפורניה.או

והאקליםהאווירמזגוגםהקרקע,

שה־בלילה,הקלהוהצינהוהשמש

ענבים

$TS1$שהענבים$TS1$

$DN2$שהענבים$DN2$אמ־ממנה.מתמוגגיםפשוט

רו

$TS1$אמרו$TS1$

$DN2$אמרו$DN2$במטהההיסטוריהשזאתגם

יצרומתברר,יהודה,
יין

לפ־הרבה

ני

$TS1$לפני$TS1$

$DN2$לפני$DN2$כך.עלחלמואפילושבבורגונרי

באנשים,גםטמוןשהייחודואמרו

שגרתיים״.״פחותשהםבייננים,

ביקרתישבהםהיקביםבחמשת

אפשרלטעום.כרירקלבואאפשר

תש־גוביםלפעמיםלקנות.כמובן

לום

$TS1$תשלום$TS1$

$DN2$תשלום$DN2$51-03)הטעימהבעבורשקלים

קניתם.לאאם

אוריהכפר00:01

לטעימתמתאימהשעהלאזאת
לחצרמגיעיםאנחנוכאשראבליין,

אוטו־כברעוזב״קדמא״יקבשל

בוס

$TS1$אוטובוס$TS1$

$DN2$אוטובוס$DN2$אותנו.שהקדימומבקריםשל

והיי־המקוםבעלתםלוצקין,לינה

ננית,

$TS1$,והייננית$TS1$

$DN2$,והייננית$DN2$הגדולבמבנהסיורליעורכת

כיוםכלול.פעםששימשוהמשופץ

מרפסתלצדומבקרים,מרכזבויש

וחדרהגבעותעלשצופהגדולה

חרםכדיעשריםניצביםשבוקירור

ליטר.500בנפחאחדכלענקיים,

עמוד 1



עלהסיפוראתבעיקרמזכירהמראה

שזינקוהשודדים,וארבעיםבבאעלי

ייןשלעזריחכאלה.מכדיםבדיוק

סחרחו־וגורםהחדראתממלאתוסס

רת

$TS1$סחרחורת$TS1$

$DN2$סחרחורת$DN2$ונעימה.קלה

וטועמים.במרפסתיושביםאנחנו

עבודתהאתםלוצקיןעזבה2010ב-

להקדישוהחליטהתוכנהכמהנדסת

המש־היקבלפיתוחזמנהכלאת

פחתי.

$TS1$.המשפחתי$TS1$

$DN2$.המשפחתי$DN2$שיטותלחדשרוצים״אנחנו

בייצורעתיקות
והגעתיישראלייין

שליהשורשיםדרךהחרסכדיאל

הזאתבשיטהייןיצרושםבגרוזיה.

מצאנואוריה,בכפרכאן,כולם.לפני

ומושךמסקרןהזהוהרצףעתיקהגת

20בגרוזיהרכשהםלוצקיןאותי״.

״קד־לארץ.אותםוהביאהענקכדי

מא״

$TS1$״קדמא״$TS1$

$DN2$״קדמא״$DN2$בישראלהיחידיםלדבריההם

בכדישלהםהייןאתשמתמימים

אחרים:מיקביםשונהוהתהליךחרס

נמש־התסיסהסבלנות.יותר״צריך

כת

$TS1$נמשכת$TS1$

$DN2$נמשכת$DN2$וזהשבועותשמונהעדזמן,יותר

התוצאהקטנה.אשעללבישולרומה

היאמקבליםשאנחנו
יין

ייחוד״.עם

יזכה,בבוקרבעשרשיגישוייןכל

שלתחילתואבללייחוד,מניח,אני

הקולחתהשיחההיפים,הכדיםהיום,

כפרמולהגבעותונוףםלוצקיןעם

לשבחאותיהובילואלהכלאוריה,

קצת,עורלישימזגולבקשהיין,את

חזר־דברשלבסופובהנאה.לגרגר

תי

$TS1$חזרתי$TS1$

$DN2$חזרתי$DN2$כךעלבירכתילמכונית,סחרחר

הטיולבמהלךלנהוגצריךשאיני

הלאה.ונסענוהזה

ציוןמסילת03:11

והיינןכץיקבשלבעליוכץ,יוסי

ועסקמעבדהשניהלכימאיהואשלו,

מקדישהואכיוםבבלשנות.גםפעם

כמובן,שפועל,ליקב,זמנוכלאת

עבותה,בצמחיהמוקףישן,בלול

ציון.מסילתבמושבצדדיתבדרך

״יין
קוגניטיבי״עיסוקהואבעבורי

שיחהשלבתחילתהכץלימסביר

שלאהואכץיקבשלהמוטוארוכה.

שלהידעכימיקלים.לייןמוסיפים

מיומןמקצועבעלהואעצום.כץ

כ״אאוטסייררעצמואתשמגדיר

היקבים״.בעלישלהחבורהבתוך

״ג׳ירפהלעצמוקוראהואכךאחר

שא־בשעהכברזהאבלדבשת״עם

נחנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$ה״אוףמיינותאחדאתטועמים

מהמתי־חציבעלכלומרשלו,דריי״

קות

$TS1$מהמתיקות$TS1$

$DN2$מהמתיקות$DN2$בטוחלאואנייבשחציייןשל

ליין.הג׳ירפהביןהקשרמהשהבנתי

שטףאתלקטוענאלץאניזהבשלב

להבטיחלהתנצל,כץ,שלהדיבור

ולנסוע.שנשוב

ראפאתדיר03:21

״מו־יקבשלבעליוערטול,שכיב

ני״

$TS1$״מוני״$TS1$

$DN2$״מוני״$DN2$יורההואגםהזה.בסיורחריגהוא

לאשלוהיקבובחיוך.ברצוןבכך

במע־מתנהלתהשיחהבלול.פועל

רה

$TS1$במערה$TS1$

$DN2$במערה$DN2$רירלמנזרוצמודהבסלעחצובה

בש־הגיעערטולצרעה.לידראפאת

נות

$TS1$בשנות$TS1$

$DN2$בשנות$DN2$וחכרשבגלילמררמכפר80ה־

במקוםגרהואכיוםהמנזר.מןארמה

שעוב־בניוועםמשפחתובניעם

דים

$TS1$שעובדים$TS1$

$DN2$שעובדים$DN2$.כרםדונם700להםישבעסק

הםזיתים.מטעידונם800ו-ענבים

בשנהבקבוקיםאלףמאהמייצרים

המשפ־בכרםשגידלומענביםוכולם

חתי.

$TS1$.המשפחתי$TS1$

$DN2$.המשפחתי$DN2$םורוקה,סםגםמשתתףבשיחה

הייןייצורעלשאחראיקנדי,יינן

מתחיל״יין2009מאזמוניביקב

רק״היינןערטול.לימסבירמהכרם״,

הכ־טובה,האדמהאםאותו.משלים

רם

$TS1$הכרם$TS1$

$DN2$הכרם$DN2$,עושהשהואמהיודעוהיינןטוב

טוב״.ייןתקבל

הזאתהגישהעםמסכיםםורוקה

מחרשכותביםלא״אנחנוומסביר

הידעאתמתאימיםאלאהספר,את

לת־בעולםרביםבמקומותשנצבר

נאים

$TS1$לתנאים$TS1$

$DN2$לתנאים$DN2$.לאוקברנהמרלוהמקומיים

מחפ־ולכןטובכל־כךכאןעוברים

שים

$TS1$מחפשים$TS1$

$DN2$מחפשים$DN2$שמ־למשל,שיראזאחרים,זנים

תאים

$TS1$שמתאים$TS1$

$DN2$שמתאים$DN2$חכהכאן.ששוררלחוםיותר

שלנו״.הקולומבארראתשתטעם

מגי־םורוקהשלמעוזריושניים

עים

$TS1$מגיעים$TS1$

$DN2$מגיעים$DN2$צעי־שניהםשאלה.לשאולכרי

רים

$TS1$צעירים$TS1$

$DN2$צעירים$DN2$,עםוחסוניםעבדקניםדתיים

לימסביר״תראה״,ארוכות.פאות

יהודיוהואנוצריערבי״אניערטול,

מייצרהיקבאבלשבת,שומרשאינו

ולםםליכלומר,למהדרין.כשריין

האלההחבריםבחביות.לגעתאסור

תוההאניכאשרשלנו״.הידייםהם

לייצרכריכראיהזההסיבוךכלאם

ואומר:בחיוךבימביטהואכשר,יין

וזהכשרותבליייןייצרנובהתחלה

טוב.יותרהרבהעכשיוהצליח.לא

יביאלאדתישלאמיגםבישראל,

הביתה
כשר״.לאיין

זיתיםטרי,לחםמביאיםמהחנות

שנ־מתעקשוםורוקהמצוינתוגבינה

טעם

$TS1$שנטעם$TS1$

$DN2$שנטעם$DN2$שמתג־2012הקולומבארראת

לה

$TS1$שמתגלה$TS1$

$DN2$שמתגלה$DN2$רואההואכאשרוטעים.לבןכיין

מאושר.הואבעיניחןמצאשהיין

בחצרשצילמתיבתמונותהתבוננות

בש־לפרושהיהשמוטבמגלההיקב

לב

$TS1$בשלב$TS1$

$DN2$בשלב$DN2$קלה.צהרייםלשנתהזה

גיוראבר03:41

״סוסוןיקבשלבעליודוניה,זאב

״עשיתיכקולנוען.בעברעבדים״

ייןעלסרט
פנימה.אותימשךוזה

איןחזקים.ורגשותתשוקהבזהיש

הואאחרים״.בתחומיםכאלהדברים

ג׳ימםרוניהאגדיהיינןאתמזכיר

שמהואומרשלוכמורהמצרעה

ואיןחוקיםשאיןזהאוהבהכישהוא

30בןזקןכרםכלום.ואיןנוסחאות

הכיהענביםאתלפתעלהניביכול

עו־״אניאיכותי.ייןוליצורטובים

בד

$TS1$עובד$TS1$

$DN2$עובד$DN2$ריקרףעםבאבטן.מתחושות

מאלהלאאנישנה.בכלמשתנהוזה

ורו־הטכנולוגיתבשיטהשדוגלים

צים

$TS1$ורוצים$TS1$

$DN2$ורוצים$DN2$איזהמראשלרעת
יקבלו״.יין

בבראורגניכרםדונם30לדוניהיש

ואומרמסתייגהואמידאבלגיורא

משהועושהבהכרחלאשאורגני

הואשליהיקבאתשמייחד״מהטוב.

היהלאבלאןשניןבזנים.הבחירה

להשתמששהתחלתיעדבארץבכלל

פנטסטי.לבןייןזההיום2007ב-בו

תטעם״.הנהבאיומים.הזינפנרלאו

שמםאתנושאיםדוניהשלהיינות

)דהאנטואןלנון,רייט,האחיםשל

ומונק.קאמיאקזופרי(,סנט

לאשאוליבכךלרגעמהרהראני

ערבי"אניערטול:

יהודיוהואנוצרי

טבת,טובורטאינו

מייצרהיקבאבל
יין

ולסםליכלומר,כטר.

בחביות.לגעתאסור

הםהאלההחברים

שלנו"הידיים

בח־ביקורעללהתעקשהיהצריך

מישה

$TS1$בחמישה$TS1$

$DN2$בחמישה$DN2$הכולאבלאחדביוםיקבים

)ששימשליקבמחוץהשמייםנהדר.

סובביםוהענניםתכוליםכלול(פעם

הסח־זאתשמאאוברקיע,במהירות

רחורת

$TS1$הסחרחורת$TS1$

$DN2$הסחרחורת$DN2$ב״ברחזקקפהששבה.הקלה

לנ־הזמןוהגיעהריםנםלידבהר״,

סוע

$TS1$לנסוע$TS1$

$DN2$לנסוע$DN2$האחרון.ליקב

תגתריצפרירים03:61

״צפרירים״מיקבלנדרלורי

ביקבייןשניםעשרכברמייצרת

בעלה.ושלשלההקטןהמשפחתי

ולנדרלארכיאולוגיהמומחההוא

״בא־המקומי:ההקשראתמרגישה

זור

$TS1$״באזור$TS1$

$DN2$״באזור$DN2$אנשיםהתנ״ךבתקופתגרוהזה

אתלהכיררוציםאנחנויין.שיצרו

וההיס־הטבעלעומק.שלנוהאזור

טוריה

$TS1$וההיסטוריה$TS1$

$DN2$וההיסטוריה$DN2$צועקיםפשוטהמקומיים

שםעלנקראיםהיינותבאוזנינו״.

שו־אנחנובאזור.עתיקותחורבות

תים

$TS1$שותים$TS1$

$DN2$שותים$DN2$המור־2011״לבניןשנקראיין

כב

$TS1$המורכב$TS1$

$DN2$המורכב$DN2$לנדרשלדברישילובזנים,מכמה

הםומדויק״.רךמנצח,״הרכבהוא

במ־בשנהבקבוקים000,5מייצרים

בנה

$TS1$במבנה$TS1$

$DN2$במבנה$DN2$שלהוותיקיםללוליםשצמוד

למ־מחוברלהיותחייב״זההמושב.

קום

$TS1$למקום$TS1$

$DN2$למקום$DN2$יהודה,למטהבוחייםשאנחנו

בליהמקומיים.ולכרמיםלחקלאות

עובד״.לאפשוטזההאלההמרכיבים

המ־העברעללנדרעםהשיחה

קומי

$TS1$המקומי$TS1$

$DN2$המקומי$DN2$לפחותלראותאותימעודדת

שפזורותהעתיקותהגתותמןאחת

שאוהבישיעידמקוםיהודה.במטה

יין
לפניכברהזאתבארץהתגוררו

עת־חורבתהתנ״ך.בימישנים,אלפי

רי

$TS1$עתרי$TS1$

$DN2$עתרי$DN2$כפרהיאצפריריםלידגבעהעל

ונחקרשנחפרשני,ביתמימייהודי

הכפרשרידילצד2000בשנתרק

בסלע.חצובהויפה,גדולהגתיש

בסתיואיךומדמייןלידהעומדאני

שלגדולהכמותשפכואחרקדום

כךאחרהעגולה.הגומהלתוךענבים

והנו־חשופותברגלייםעליהםדרכו

זל

$TS1$והנוזל$TS1$

$DN2$והנוזל$DN2$אלהצרהבתעלהזרםהאדמדם

החצובהוהעמוקההמרובעתהבריכה

אותוהעבירומניח,אנימשם,בסלע.

לאלהרומיםגדולים,בכדיםלתסיסה

בטוחלאאוריה.מכפרסלוצקיןשל

ופיוטיים,יפיםשמותלהםשהעניקו

ושרואותםששתוספקאיןאבל

לעצמיששרתיכמוקולות.בקולי

הביתה.בדרך

עמוד 2


